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 تطورات المشهد االقتصادي
 أحمد ذكر هللا .د

  :تمهيد
يتناول التقرير أهم تطورات المشهد االقتصادي المصري ودالالت هذا التطور خالل النصف 

 :، وذلك على النحو التالي2017الثاني من شهر نوفمبر 
 :التطورات المالية :أوالا 

 16/11 مليار جنيه بضغط مبيعات األجانب 4لبورصة تخسر ا -1
 19/11 مليارات جنيه بختام التعامالت 3البورصة تخسر  -2
 20/11 مليار جنيه في ختام تعامالت اليوم 3.2البورصة تخسر  -3
 21/11 مليار جنيه في ختام تعامالت اليوم 3.2البورصة تربح  -4
 22/11 مليار جنيه بختام التعامالت 9.6البورصة تربح  -5
 23/11 مليار جنيه بختام التعامالت 12البورصة تربح  -6
 27/11 مليار جنيه بختام تعامالت جلسة اليوم اإلثنين 3.5البورصة تربح  -7
 28/11 ختام تعامالت الثالثاءمشتريات األجانب تصعد بالبورصة فى  -8
 29/11 مليار جنيه في ختام تعامالت األربعاء 6.1البورصة تربح  -9
 

 دالالت  التطورات المالية
 :الثالث من نوفمبراألسبوع 

، األسبوعهذا مليار جنيه خالل  6.7قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى  إجماليتراجع  -
ألف عملية، وذلك  130مليون ورقة منفذة على  1543فى حين بلغت كمية التداول نحو 

http://www.elfagr.com/2836373
http://www.elfagr.com/2836373
http://www.elfagr.com/2836373
http://www.youm7.com/story/2017/11/19/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88681-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9/3516892
http://www.elfagr.org/2841699
http://www.elfagr.com/2843177
http://www.youm7.com/story/2017/11/22/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD-9-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84/3521735
http://www.youm7.com/story/2017/11/23/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD-12-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%882-8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7/3523292
http://www.youm7.com/story/2017/11/27/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD-3-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/3529158
http://www.almalnews.com/Story/354795/11/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1
http://www.albawabhnews.com/2826366
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مليون  1976مليار جنيه، وكمية التداول بلغت  7.5مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 
 .الثاني من نوفمبرألسبوع ألف عملية خالل ا 169ورقة منفذة على 

مليون جنيه، وبلغت كمية  10.8أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو  -
؛ واستحوذت الثالثعملية خالل األسبوع  1605مليون ورقة منفذة على  11.5التداول 

من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة  %85.61األسهم على 
  .، جاء ذلك وفقا للتقرير األسبوعى للبورصة المصرية%14.39ل السندات نحو تداو

 
  :الرابع من نوفمبراألسبوع 

ا بنسبة  "30إيجى إكس " الرئيسيسجل مؤشر البورصة المصرية  - ليغلق  %1.87ارتفاعا
، كما ارتفع مؤشر األسهم الصغيرة األسبوعهذا نقطة خالل  14106عند مستوى 

 .نقطة 773ليغلق عند مستوى  %1.25بنسبة  "70إكس إيجى "والمتوسطة 
ا بنحو  "100إيجى إكس "سجل مؤشر كما  - ا عند مستوى  %3.13ارتفاعا نقطة،  1786مغلقا

ا عند مستوى  %2.48ارتفاعاا بنحو  "20إيجى إكس "وسجل مؤشر   .نقطة 13692مغلقا
ل جلسات مليار جنيه خال 18.6للبورصة المصرية، نحو  السوقيربح رأس المال  -

عن األسبوع  %2.4مليار جنيه، بارتفاع بنسبة  789.661األسبوع ليغلق عند مستوى 
مليار جنيه إلى  367.618من  الرئيسيللمؤشر  السوقيارتفع رأس المال قد و، الماضى

وصعد رأس المال لمؤشر األسهم الصغيرة  ،مليار جنيه خالل األسبوع المنتهى 375.796
، وقفز %2.8مليار جنيه بنسبة زيادة  208.567مليار جنيه إلى  202.850والمتوسطة من 

مليار جنيه بنسبة  584.364مليار جنيه إلى  570.468رأس المال لمؤشر األوسع نطاقاا من 
 .%2.4زيادة 
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ى ، فجنيه خالل األسبوعمليار  8.2ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى  -
 ألف عملية، وذلك مقارنة 137مليون ورقة منفذة على  1440حين بلغت كمية التداول نحو 
مليون ورقة  1543مليار جنيه، وكمية التداول بلغت  6.7بإجمالى قيمة تداول قدرها 

 .ثالثألف عملية خالل األسبوع ال 130منفذة على 
مليون جنيه، وبلغت كمية  8.1الى قيمة التداول فيها نحو أما بورصة النيل، فبلغ إجم -

؛ واستحوذت الرابععملية خالل األسبوع  1241مليون ورقة منفذة على  7.3التداول 
من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة  %84.86األسهم على 

 .للبورصة المصرية، جاء ذلك وفقا للتقرير األسبوعى %15.14تداول السندات نحو 
مليون جنيه خالل األسبوع  1212بلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو  -

 .ألف سند تقريباا  1153المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 
مدعومة بعمليات  الرابعحققت البورصة المصرية مكاسب قوية خالل تعامالت االسبوع 

ق االستثمار المحلية واألجنبية على األسهم الكبرى والقيادية شراء من المؤسسات وصنادي
خاصة في قطاعات الصناعة والشركات الحكومية بدعم من األنباء االيجابية التي تخص 

 .العديد من الشركات
في المائة من إجمالي تعامالت السوق  70ر34تعامالت المصريين إستحوذت على نسبة  -

في المائة  8ر1في المائة والعرب على  21ر5رب على نسبة ، فيما استحوذ األجانب غير الع
 545ر2، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل األجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 

مليون جنيه بعد استبعاد  102ر3مليون جنيه خالل األسبوع والعرب صافي شراء 
 ,الصفقات

تعامالت البورصة المصرية خالل في المائة من  50ر6استحوذت المؤسسات على نسبة   -
في  49ر4األسبوع الماضي ، فيما كانت باقي المعامالت من نصيب األفراد بنسبة بلغت 



 
 

 

2017 ديسمبر 6  المشهد االقتصادي       4   

 

مليون جنيه خالل األسبوع الماضي  22ر03المائة، وسجلت المؤسسات صافي شراء بلغ 
 .وذلك بعد استبعاد الصفقات

 
  :الخامساألسبوع 

األسبوع المقتصر على أربع جلسات؛ بسبب  ربحت البورصة المصرية خالل تعامالت -
 814.1مليار جنيه ليبلغ رأسمالها السوقي  24.5عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف، نحو 

  .%3.1مليار جنيه في األسبوع السابق بارتفاع بلغ نحو  789.6مليار جنيه، مقابل 
إيجي )ر مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي؛ حيث زاد مؤشت ارتفع -

كما ارتفع مؤشر األسهم ، نقطة 14582ليغلق عند مستوى  %3.37الرئيسي بنحو  (30إكس 
نقطة،  795ليصل إلى مستوى  %2.96بنسبة  (70إيجي اكس )الصغيرة والمتوسطة 

إلى  %3.7األوسع نطاقا، والذي أضاف نحو  (100إيجي إكس )وشملت االرتفاعات مؤشر 
إيجي )نقطة، وبالنسبة لمؤشر  1852ع الحالي عند مستوى قيمته، لينهي تعامالت األسبو

  .نقطة 14220ليبلغ مستوى  %3.85فقد ارتفع بنحو  (20اكس 
مليار جنيه،  5.8إجمالي قيمة التداول خالل األسبوع الحالي لتصل إلى نحو  تتراجع -

ارنة ألف عملية، مق 136مليون ورقة ُمنَفذة على  1.241في حين بلغت كمية التداول نحو 
مليون ورقة ُمنَفذة  1.439مليار جنيه، وكمية تداول بلغت  8.2بإجمالي قيمة تداول قدرها 

 .ألف عملية خالل األسبوع السابق له 136على 
 11.7ماليين جنيه، وكمية تداول بلغت  9أما بورصة النيل، فسجلت قيمة تداول قدرها  -

 .عملية 1168مليون ورقة، ُمنَفذة على 
من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في  %98.43األسهم على استحوذت سوق  -

على ت فيما استحوذت المؤسسا، في المائة 1.57حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 
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من المعامالت في البورصة، وكانت باقي المعامالت من نصيب األفراد بنسبة  38.32%
مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد  302.38في المائة، مسجلة صافي شراء بقيمة  61.68

 .الصفقات
من اجمالي تعامالت السوق، بينما  %69.16ن على ون المصريواستحوذ المستثمر -

وذلك بعد استبعاد  %10.54، والعرب على %20.30استحوذ األجانب غير العرب على نسبة 
سجل  مليون جنيه، بينما 442.87وسجل األجانب غير العرب صافي شراء بقيمة ، الصفقات

جدير بالذكر أن ، مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات 2.79العرب صافي بيع بقيمة 
مليار جنيه منذ  8.728صافي تعامالت األجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 

مليون جنيه خالل نفس الفترة، وذلك  2.79بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 
 .اتبعد استبعاد الصفق

مليون جنيه هذا  90في سوق السندات، بلغ إجمالي قيمة التداول على السندات نحو  -
ألف سند  86األسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا األسبوع نحو 

 .تقريبا
 

 :تحليل عام
توقعات بتأثيرات سلبية للعمل البسيناء ، و اإلرهابيرغم وقوع حادث مسجد الروضة  -

سوق المال، إال أن األخير فاجئ الجميع، وحققت البورصة المصرية أعلى مستوى فى علي 
بنحو  السوقينقطة، وارتفع رأس المال  14582لمستوى  الرئيسيتاريخها ووصل المؤشر 

  :، ويمكن تفسير ذلك كما يليمليار جنيه 24.5
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ى لإليداع والسحب ، بإلغاء الحدود القصوالماضي جاء قرار البنك المركزى يوم الثالثاء -
 األساسية، غير السلع استيراد فى العاملة - الشركات –، لألشخاص االعتبارية النقدي
 المصري المال سوق أداء على إيجابيا

أزمة توافر الدوالر بالبنوك نهائيا، لذا تم إلغاء آخر  بتعافيبمثابة شهادة اعتبر القرار  -
ى انطباعا للصناديق األجنبية عن تحسن قيود على تداول العملة األجنبية، وهو ما أعط

وقدرته على توفير دوالر لتحويل أرباح  المصرفيوسالمة الجهاز  المصرياالقتصاد 
المؤسسات األجنبية للخارج، وهو األمر الذى ساهم فى زيادة معدل شراء األجانب 

 .عودبالبورصة، الذين يرون أيضا أن األسهم بالبورصة المصرية مازال لديها فرصا للص
مليون جنيه  8728.03سجل األجانب غير العرب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة  -

مليون جنيه خالل  1005.92، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة الحاليمنذ بداية العام 
 .الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات

العودة مرة اخري  البورصة مستمرة بالصعود ويتوقع لها حركة جني أرباح سريعة ثم -
الي االرتفاع بنهاية األسبوع المقبل خاصة في ظل توارد االنباء باقتراب تخفيض المركزي 

 .ألسعار الفائدة وهي الداعم األساس الستمرار االرتفاع بجوار انخفاض قيمة الجنيه
تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم  -

مليون  1164.8ماليين ورقة بقيمة  409.8ل خالل جلسات األسبوع المنتهى، وبلغ التداو
ا، بحجم تداول بلغ  ثانيجنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية  مليون  302.4القطاعات نشاطا

 .مليون جنيه 840.6ورقة، بقيمة 
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  النقدي القطاع  :ثانياا 
 مليار دوالر استثمارات األجانب بمحفظة الديون حتى اآلن 19 -1
 يلغي حدود السحب واإليداع على استيراد السلع غير األساسية "المركزي -2
 يرحب بقرار المركزي حول إلغاء حدود السحب واإليداع "الغرف التجارية" -3
 ت الدولية خالل عاممليار دوالر ارتفاعا فى صافى االحتياطيا 16.9 :اإلحصاء -4
 مليار جنيه ارتفاعاا فى إجمالى حجم الودائع خالل عام 952 -5
 2018مليون فى يناير  700مليار دوالر ديون مصر لنادى باريس ونسدد  3.7 -6
 2018جنيه خالل  نستهدف تسوية ديون متعثرة بقيمة مليار :رئيس البنك الزراعى -7
 "التعويم"مليار دوالر إجمالي التدفقات النقدية بالبنوك بعد  57 ":المركزي" -8
 2018طرح البنوك الحكومية في البورصة في النصف الثاني من  ":عامر" -9

 آالف جنيه ١٠يرفع حد تحويل األموال عبر المحمول إلى  "المركزي" -10
11- I F C  دوالر مليون 100 «الدولي التجاري»تقرض 
 مليون دوالر مع مؤسسة التمويل الدولية 35عمر أفندى تسعى لتسوية  -12
 «للتنمية اإلسالمي»مليار دوالر تمويالت جديدة لمصر من  1.65 -13
 «إلعادة اإلعمار األوروبي» من دوالر مليون 30يقترض  الدولي األفريقيالعربى  -14
 مجددا %10يرفع فائض مراكز العملة األجنبية بالبنوك الى  "المركزى" -15
 مليون جنيه 500مختار إبراهيم تقترض  -16
 على التدفقات الجديدة لألجانب %1بدء تطبيق رسوم دخول  -17
 
 
 

http://www.almalnews.com/Story/354823/14/19-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2
http://www.elfagr.com/2853058
http://www.elfagr.com/2853370
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http://www.youm7.com/story/2017/11/26/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-952-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/3523303
http://www.youm7.com/story/2017/11/19/3-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%AF-700/3515710
http://www.youm7.com/story/2017/11/19/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/3515631
http://www.elfagr.com/2847220
http://www.elfagr.com/2846163
http://www.elfagr.com/2840372
https://alborsanews.com/2017/11/28/1068373
http://www.almalnews.com/Story/354582/12/%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%89-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-35-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-
https://alborsanews.com/2017/11/22/1067072
https://alborsanews.com/2017/11/18/1065750
http://www.almalnews.com/Story/354768/12/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89--%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%89-10%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7
http://www.almalnews.com/Story/354580/12/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6-500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
http://www.albawabhnews.com/2827423
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 دالالت القطاع النقدي
ة للتعبئة العام المركزيالجهاز تطور صافي االحتياطيات الدولية طبقا لتقرير  -1

 :، يمكن استعراضه كما يليصادر خالل شهر نوفمبر الماضى الواإلحصاء 
مليار دوالر على مدار عام، فى  16.9ارتفع صافى االحتياطيات الدولية بقيمة بلغت  -

صافى الجاري، حيث بلغ ، وحتى مثيله من العام 2016الفترة من شهر سبتمبر 
مليار دوالر  19.6مليار دوالر، مقابل  36.5االحتياطيات الدولية بلغ فى سبتمبر الماضى 

 شهريحتياطيات الدولية ارتفاعا فى قيمتها بشكل حققت اال، وبذلك 2016فى سبتمبر 
ويعد شهر يوليو الماضى من أكثر الشهور  .2017وحتى سبتمبر  2016بدءا من شهر أكتوبر 

من "شهدت ارتفاعا كبيرا فى صافى االحتياطيات الدولية على مدار الفترة المذكورة  التي
 36إلى  2017والر فى يونيو مليار د 31.3، حيث قفزت من "2017سبتمبر  -2016سبتمبر 

 .له التاليمليار دوالر فى يوليو 
فى حجم االحتياطيات الدولية فى الفترة  الشهريالتطور  التالي البيانيويوضح الرسم 

يغطيها صافى  التي، وعدد الشهور السلعية 2017حتى سبتمبر  2016من سبتمبر 
 .االحتياطيات
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  :المركزي لترشيد االستهالك وتعزيز النمو أهم القرارات التي اتخذها البنك -2
لع فى مطالمركزي مجموعة من الضوابط البنك اصدر مع تراجع الموارد الدوالرية للبالد  -

 :ت ما يلي، بتعديل استراتيجية االئتمان والتمويل بالبنوك وشمل2016
خفض الحد األقصى لألموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد بجانب خفض  -

حجم األموال المستثمرة فى مجموع صناديق أسواق النقد  إلجماليالحد األقصى 
 .وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك

 %35البنوك بأال يتجاوز إجمالى أقساط القروض االستهالكية للعميل نسبة  المركزيألزم  -
بالمائة فى حالة منح  40على أن تزيد هذه النسبة تزيد إلى  الشهريمن إجمالى الدخل 

  .الشخصيقروض عقارية لإلسكان 
 ال»خفض المركزى الحد األقصى لألموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد ممن  -

البنك مقارنة  لرأسمال األول المستوى من بالمائة 15 إلى «مرتبطون عمالء بشأنهم يتوافر
 .بالمائة فى السابق 20مع 
 العميل»قرر المركزى خفض الحد األقصى لألموال المسموح للبنوك بإقراضها إلى  -

 مشيرا البنك، لرأسمال الثانى المستوى من بالمائة 20 إلى %25 من «به المرتبطة واألطراف
يطرة فعلية، س العميل عليها يسيطر التى تلك» بها يقصد المرتبطة األطراف أن إلى

بالتزامن مع ذلك اطلق المركزى مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد 
  .«%7 إلى 5بين  يتراوح ما

مليار  80وقد وعد محافظ المركزى إبان توليه قبل عامين بخفض فاتورة االستيراد من  -
 .مليار دوالر للدولة 20مليار دوالر وهو ما وفر نحو  60دوالر إلى 
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فع البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واعادة خريطة واستراتيجية د -
التوظيف لصالح هذه المشروعات، بجانب خفض العائد والتخفيف من قيود مراقبى 

 .الحاسبات، ووجود شركة ضمان المخاطر
 

   :تحليل عام
أو ما يسمى األركان الثالثة للنظام  االقتصاديثالثة أركان أساسية لتحقيق النمو توجد  -1

ويظهر الدور  .وهى النقود الورقية، والخدمات المصرفية وأخيرا البنوك المركزية» المالي
فى قيادة البنك المركزى للنمو االقتصادى من خالل التحكم فى المعروض من  الرئيسي

ل المتاحة لإلقراض إجمالى األموا وبالتالي،  االحتياطيالنقود من خالل تغيير متطلبات 
  ."الخفية القوة»وهو ما يطلق عليه 

عتماد على االستيراد الضيق القاعدة اإلنتاجية فضال عن ايعاني االقتصاد المصري من  -2
بنسبة كبيرة وزيادة الضغوط التضخمية نتيجة ضعف مصادر اإليرادات العامة للدولة 

 وازنةد عجز مستمر فى الموقصرها على بعض القطاعات الخدمية، مما أدى إلى وجو
العامة، كان والبد من التفكير فى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدعيمها 

تكفل إحداث تنمية فيها وتخفيض حجم البطالة لتغيير مكونات االقتصاد  التيبالوسائل 
  .المصري

مبادرة أخرى بإطالق  2008بتعديل مبادرته فى عام  2016قام البنك المركزى فى يناير وقد 
مليار  200لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خالل ضخ مبلغ 

وخفض قيمة االحتياطي النقدي بمقدار التمويل التي تقدمه البنوك )سنوات  4جنيه لفترة 
ودفع عجلة اإلنتاج وزيادة  المصريبغرض إنعاش االقتصاد  (التجارية لتلك المشروعات
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لى باإلضافة إلى تحويل االقتصاد من االعتماد على االستيراد إلى اقتصاد الناتج المح
 .والصناعي الزراعيمنتج وتحقيق التكامل بين االقتصاد 

بعد إعادة تعريفها من البنك  -وتسربت بعض األموال المقررة للمشروعات الصغيرة 
هذه األموال في الي مشروعات قائمة فعال وليست صغيرة وبالتالي لم تساهم  -المركزي 

النمو او تغيير الخريطة اإلنتاجية في مصر، هذا عالوة الي تقاعس البنوك عن التمويل، 
لقلل من حجم  %14وجاء قرار البنك المركزي األخير بزيادة االحتياطي القانوني الي 

 .األموال المتاحة لهذه المشروعات، ليزيد من فشل المبادرة
في مصر، والزيادة المعلن عنها أخيرا في معدل النمو مبالغ لم يطرا جديدا علي اإلنتاج  -3

فيها الي حد كبير، وهذا ال يمنع تحسن معدل النمو الفترة القادمة ولكن بفعل بدء اإلنتاج 
من حقول الغاز المختلفة والتي أوشكت علي بدء اإلنتاج، وبذلك يمكن القول ان قرارات 

أما عن ترشيد االستهالك، فال شك  .ها المرجوةالمركزي بشان زيادة اإلنتاج لم تؤت تمار
في تراجع معدالت االستهالك تحت وطأة معدالت التضخم المرتفعة والمضطردة، 
والناتجة عن تعويم الجنيه في األساس ،باإلضافة الي رفع الدعم عن الوقود والكهرباء 

 .وفرض المزيد من الضرائب
هو استخدام الموارد المتاحة بالشكل الذي  مضمون ترشيد االستهالكيجب أن نفرق بين 

األمثل، من خالل االعتماد على تقنياٍت وإجراءاٍت محّددٍة دون إلحاق األذى بإنتاجية 
ستهالك ال يعني منع استخدامها، بل الالترشيد في اوبذلك فان األفراد وراحتهم، 

الناتج عن رفع  هالكالحرمان من االستوبين  استخدامها بكفاءٍة عاليٍة للحّد من هدرها،
األسعار والعجز عن الشراء رغم العوز حتي للحاجات األساسية وهو ما حدث في الحالة 
المصرية التي أوقعت األغلبية الساحقة من الشعب في نطاق العوز وحرمتهم من 
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االستهالك الضروري للحياة ،وعدم اعتماد أية آليات أو تقنيات معتمدة للترشيد سوي 
 .يةاألدوات السعر

سقف اإليداع والسحب بالعملة األجنبية المركزي ألغى  :الغاء حدود السحب وااليداع -4
كان يفرض حدودا قصوى لإليداع والسحب بعد أن لشركات استيراد السلع غير األساسية، 

ألف دوالر خالل الشهر لإليداع،  50آالف دوالر خالل اليوم، وبحد أقصى  10النقدي، بواقع 
إلغاء الحد األقصى للسحب واإليداع بالعمالت األجنبية ، مع للسحب ألف دوالر 30و

لشركات استيراد السلع غير األساسية، واستمرار فرض قيود على استيراد تلك السلع، 
 .يؤكد أن القرار شكلي

القرار يأتي في سياقه الطبيعي كأحد الشروط المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، 
وقد يعكس القرار رغبة  .ين مفادها أن مصر لديها سيولة دوالريةويحمل رسالة للمستثمر

الشركات األجنبية في تسهيل تحويل أموالها للخارج عبر أكثر من صيغة ، وعموما سيؤدي 
القرار لزيادة طفيفة في الطلب علي الدوالر وهو ما يتماشى مع الزيادة الحالية التي ال 

 .تزال في نطاق محدود
 

  العامةالمالية  :ثالثا
 الحالي الماليمليار جنيه زيادة فى إيرادات الدولة خالل العام  27.8 :اإلحصاء -1
 للصادراتإلغاء تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمات الشحن والنقل  -2
 

 :دالالت المالية العامة
  :خطة الحكومة لزيادة اإليرادات الضريبية والوصول الي المتوسطات العالمية

قالت وزارة المالية المصرية، في منشور إعداد موازنة العام المالي المقبل، إنها وضعت 
لالقتراب ، وستسعى من خالله 2019 - 2016برنامجاا لإلصالح االقتصادي يمتد بين عامي 

http://www.youm7.com/story/2017/11/28/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-27-8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/3530718
https://alborsanews.com/2017/11/28/1068352
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بمستوى إيراداتها الضريبية من المتوسطات العالمية، بعد أن كانت متخلفة عن تلك 
 .المستويات

 حصيلة نسبة ترتفع أن ،2019 – 2018توقعت الحكومة، في منشور إعداد موازنة و
 في 14.5 إلى المائة في 14.2 من الموازنة، عام خالل اإلجمالي المحلي الناتج إلى الضرائب

 .في المائة 15إلى  2020 - 2019، على أن تصل في المائة
في  20إلى  15المتوسط العالمي لنسبة اإليرادات الضريبية إلى الناتج تتراوح ما بين  -

المائة، وهي التقديرات التي تتسق مع بيانات البنك الدولي الذي يقدر المتوسط العالمي 
ظمة التعاون االقتصادي والتنمية في المائة، ويرتفع في بلدان من 15.2عند  2015في عام 

 .في المائة 15.6إلى 
من الناتج خالل السنوات الخمس الماضية  ة الضرائبشيرة إلى أن نسبتشير البيانات 

عن المستويات كثيرا كانت تقل ، وهي بذلك في المائة 12.5كانت في المتوسط حول 
 .العالمية

مة المصرية قانوناا جديداا ببضعة أسابيع، أقرت الحكوالصندوق قبل اتفاق قرض  -
لضريبة القيمة المضافة، لتعتمد بقوة على ضرائب االستهالك في زيادة مواردها، بعد أن 

وبمقتضى قانون ضريبة  .2015خففت من أعباء ضريبة الدخل على المستثمرين في عام 
المائة  في 10القيمة المضافة، الصادر خالل العام الماضي، ارتفع السعر العام للضريبة من 

في المائة، وذلك بعد عام تقريباا من تخفيض الحد األقصى لضريبة الدخل على  14إلى 
 .في المائة 25في المائة، من مستواه السابق عند  22.5األفراد والشركات إلى 

ساهمت ضريبة القيمة المضافة في تحفيز معدالت التضخم على االرتفاع، خصوصاا أن  -
عملة اشتمل أيضاا على زيادة أسعار الطاقة، وتحرير لقيمة ال البرنامج اإلصالحي للحكومة

 .المحلية، التي كانت مقدرة بأكثر من قيمتها العادلة في أسواق الصرف
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في  30تطمح الحكومة إلى أن تجمع هذا العام ضرائب قيمة مضافة بما يساوي نحو  -
 .في المائة 34المائة من مجمل اإليرادات، مقابل مساهمة للضرائب العامة بنحو 

في سياق مساعي لكبح عجز الموازنة، بدعم من صندوق النقد الدولي، قالت الحكومة  -
 8.5إنها تستهدف تخفيض العجز في هذا العام إلى  2019 - 2018في منشور إعداد موازنة 

في المائة للعام الحالي، على أن يتراجع أكثر من  9.5في المائة من الناتج اإلجمالي، مقابل 
 .المائة في 7.5 إلى ،2020 – 2019 ذلك في

تطمح الحكومة إلى النزول بمستوى ديون أجهزة الموازنة إلى الناتج اإلجمالي خالل  -
في المائة، ثم إلى مستويات  98في المائة، ليصل إلى  100العام المالي الحالي عن مستوى 

 .في المائة في العامين التاليين على التوالي 88في المائة، و 94
ن الحكومة على زيادة إيراداتها الضريبية، عبر التركيز على اإلصالح اإلداري تراه -

والمؤسسي بمنظومة الضرائب، لرفع كفاءة التحصيل ومكافحة التهرب والتجنب 
 .، دونما ذكر للتوسع اإلنتاجي وتأثيره اإليجابي علي الحصيلةالضريبي

 لإلعفاءات»اإللغاء التدريجي  كما قالت الحكومة، في منشور الموازنة، إنها ستعمل على -
 .«الضريبية واإليرادات االقتصادي النشاط نمو بين االرتباط درجة وزيادة المبررة، غير

في  5.5إلى  2019 - 2018وتستهدف الحكومة أن ترفع معدالت النمو في العام المالي  -
 .ائةفي الم 10المائة، وذلك بالتزامن مع استهداف خفض التضخم في ذلك العام إلى 

 

  :القطاع الخارجي :رابعاا 
 %74ارتفاع نسبة السياح البريطانيين في مصر بقيمة  -1
 2017ارتفاعا فى صادرات األسمنت خالل الفترة من يناير إلى أكتوبر من  % 81 -2
 أغسطس الماضى %40ارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات لـ -3

http://www.elfagr.org/2840592
http://www.youm7.com/story/2017/11/28/81-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89/3529562
http://www.youm7.com/story/2017/11/23/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8040-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%89/3521960
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 من احتياجتها للحوم الحمراء %70مصر تستورد  :الزراعة -4
 واإللكترونيةمليار دوالر صادرات مصر من قطاع الصناعات الهندسية  2.08 -5
 

  :الخارجي القطاع حول دالالت
 /أكتوبر 31مع حادث سقوط الطائرة الروسية في  السياحة المصرية أوضاعت انحدر
، فوق شبه جزيرة سيناء بعد وقت قصير من إقالعها، ومقتل كل من كانوا على 2015
بالمائة خالل التسعة أشهر األولى من  55.2صعدت السياحة الوافدة لمصر بنسبة و .متنها

اح الوافدين لمصر بلغ عدد السي، وومةحكالالعام الجاري على أساس سنوي، بحسب بيانات 
ماليين  5.9من العام الجاري، نحو  (أيلول/سبتمبر -كانون الثاني/يناير)في الفترة من 

، وفقا لبيانات وزارة السياحة 2016سائح عن نفس الفترة من ماليين  3.8سائح، مقابل 
 .المصرية

خالل بالمائة من إجمالي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر،  54مثلت السياحة األوروبية 
مليارات دوالر في  3.4بلغت إيرادات مصر من السياحة ، و2017التسعة أشهر األولى من 

، مركزي المصري، مطلع العام الجاريافظ البنك ال، وفقا لتصريحات طارق عامر مح2016
 .بالمائة خالل العام الماضي 42تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة و

ماليين سائح  9.3، مقابل 2016ماليين سائح في  5.4وبلغ إجمالي عدد السياح الوافدين 
 (.حكومي)عامة واإلحصاء، ، وفقا لبيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة ال2015في 
سوقا سياحيا، انعكست  11، حملة ترويجية في 2016أيلول /أطلقت مصر في سبتمبرلقد 

 .2017آثارها اإليجابية على السياحة الوافدة إليها في 
سوقا  26مليون دوالر للترويج لمقاصدها السياحية في  66ورصدت الحكومة المصرية 

 .مليون دوالر سنويا 22، بواقع 2016سنوات، بدأتها في  3سياحيا خالل 

http://www.elfagr.com/2840454
http://www.elfagr.com/2837456
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وروجت مصر لمقاصدها السياحية في دول لم تكن على خارطتها الترويجية مثل أمريكا 
 معرض في مصر شاركت الماضي، أيلول/وفي سبتمبر .الالتينية وبعض دول جنوب أوروبا

 .لمصر السياحية الرحالت روسيا وقف منذ األولى للمرة بروسيا، السياحي ”ليجر“
رفعت الواليات المتحدة وكثير من دول أوروبا وآسيا، حظر السفر ونتيجة الجهود السابقة 

 .إلى مصر، الذي فرضته في أعقاب حادث سقوط الطائرة الروسية، ما عدا روسيا وإنجلترا
ألف سائح روسي زاروا مصر خالل  60رغم الحظر الروسي المفروض على مصر؛ إال أن و

الضئيلة الوافدة إلى مصر؛  يةالروسهذه االعداد  العام الجاري، التسعة أشهر األولى من
 أوضاع سيغير الروس عودة“، وعموما  تأتي عبر الرحالت السياحية الوافدة من أوكرانيا

 .”لألفضل السياحة
دول أوروبية وعربية ساهمت في إنعاش الحركة السياحية الوافدة إلى مصر توجد و

العام الجاري، تضم ألمانيا، والسعودية، وأوكرانيا، خالل التسعة أشهر األولى من 
حققت هذه الدول ، والسودان، وليبيا، وأمريكا، والصين، وإيطاليا، وإسرائيل، واألردن

المراتب العشر األولى من حيث توافد أعداد السياح إلى مصر خالل الفترة من 
 .السياحة المصرية، وفقا لبيانات وزارة 2017 (أيلول/سبتمبر -كانون ثاني/يناير)

بالمائة خالل الفترة  90.7صعدت السياحة الوافدة إلى مصر من ألمانيا بنسبة وقد 
السياحة ، كما تحسنت ألف سائح 836.3إلى  2017 (أيلول/سبتمبر -كانون الثاني/يناير)

توقعت منظمة السياحة العالمية ، ون ليست بالنسبة الكبيرة المأمولةاإليطالية الوافدة ؛ لك
إلى مصر،  2017ماليين سائح بنهاية  8، وصول 2017تموز /لتابعة لألمم المتحدة في يوليوا

 .2016مليون سائح العام الماضي  5.26مقابل نحو 
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بالمائة خالل التسعة أشهر األولى من العام  211.8قفزت إيرادات مصر من السياحة بنسبة 
مليار دوالر عن نفس الفترة  1.7 مليارات دوالر مقابل 5.3الجاري على أساس سنوي، إلى 

 .2016من 
 

 :موضوعات أخري :خامساا 
 مؤسسة التمويل الدوليةـ 1

مؤسسة التمويل ، مليار دوالر لمشروعات تنموية فى مصر 2مؤخرا نحو المؤسسة قدمت 
I :باإلنجليزية)الدولية  nt er nat i ona l  F i nanc e  Cor por at i on)  واختصارها

(i f c) أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي تعنى بالتعامل مع القطاع الخاص ، وتقدم ،
 .بواشنطن ، ولها فروع فى الدول األعضاء  الرئيسيتمويالت للقطاع الخاص، مقرها 

المؤسسة تقدم المشورة، وهي ملتزمة بتشجيع المشاريع المستدامة في البلدان النامية 
ة، واستدامتها بفائدتها االقتصادية، وسالمتها المالية والتجارياألعضاء بها، والتي تتميز 

مواردها المالية وخبراتها الفنية وتجاربها العالمية المؤسسة تستخدم ، وبيئياا واجتماعياا 
ات المالية والتشغيلية وأفكارها المبتكرة لمساعدة شركائها في التغلب على التحدي

االستثمارات والخبرات وبناء الشراكات طويلة تعمل المؤسسة على تقديم ، ووالسياسية
األجل التي يمكنها أن تساعد في تذليل معوقات التنمية في مجاالت مثل التمويل والبنية 

 .التحتية والبيئة التنظيمية وتحسين مهارات العاملين
تستطيع حشد الموارد لتنفيذ مشاريعها،  التيُتعد المؤسسة أيضا إحدى الهيئات الرئيسية 

تمكنها رغبتها في العمل في البيئات الصعبة ودورها الريادي في توفير التمويل للقطاع  إذ
 تهدف، ور تنموي يتجاوز مواردها المباشرةالخاص من تعزيز بصمتها، وتحقيق أث

لتخفيض أعداد الفقراء، بحيث يقوم على تنمية روح المبادرة بالمشاريع الخاصة  المؤسسة
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طاع الخاص؛ وتؤمن المؤسسة  بضرورة توفر بيئة أعمال مواتية واالستثمار الناجح في الق
تسعى إلى ، وم في تحسين أحوال الناس المعيشيةلكي يزدهر القطاع الخاص ويساه

مواصلة تحسين أدائها من خالل االستجابة السريعة للعمالء، وتبادل نجاحاتها، والتعلم 
  .من خبراتها

 :من أجل تحقيق المبادئ التالية المؤسسةتعمل 
 خوض غمار المخاطر المدروسة التي ال يستطيع القطاع الخاص خوضها بمفرده. 
  إتاحة الفرص، على نحو تجريبي، في البلدان والقطاعات الجديدة، لتعظيم األثر

 .اإليضاحي والدور التحفيزي لمشاريعنا
  احتياجات عمالئنا بصورة االبتكار من خالل تنمية أدوات وخدمات جديدة تلبي

أفضل؛ حيث ثابرت مؤسسة التمويل الدولية، على مدى أكثر من نصف قرن، على 
 .االبتكار لتعزيز تنمية القطاع الخاص أينما تشتد الحاجة إليها

  تقديم المشورة جيدة النوعية عندما ال يكون القطاع الخاص راغباا أو قادراا على
يل الدولية بدوراا هاماا في التأثير على مسار تقديمها؛ كما تضطلع مؤسسة التمو

تنمية القطاع الخاص في البلدان النامية وذلك كونها أكبر مؤسسة إنمائية في العالم 
 .يركز عملها على دعم القطاع الخاص

  تبادل المعارف من أجل تعزيز االستثمار الناجح للقطاع الخاص، وروح المبادرة
 .األعمال التجارية باألعمال الخاصة، وتعزيز بيئات

 إدارة  اإلدماج الكامل ألفضل الممارسات البيئية، واالجتماعية، وتلك المتعلقة بنظام
 .الشركات في جميع أعمالنا

 أن نتسم باالستجابة الحتياجات تلك البلدان والقطاعات الخاصة المتعاملة معنا ،
 .في التوقيت المالئم
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 دم ولية أينما تمس الحاجة إليها وتستخاألثر اإلنمائي تتواجد مؤسسة التمويل الد
يم مواردها حيثما يمكن لتحقيق أكبر األثر، وتتولى مجموعة التقييم المستقلة تقي

على ضمان تفعيل  مشاريع المؤسسة وبرامجها ، ويعمل مكتب المحقق، او المستشار
 .مبدأ المساءلة بالمؤسسة

  :تزايد معدل النمو في مصرـ تفسير الحكومة ل2
تجاوزت معدالت النمو االقتصادى النسب المتوقعة من الحكومة المصرية، حيث صرحت 

، فى مطلع العام اإلداريالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح 
كما كان الحال فى الربع االخير  %5أن الحكومة تتوقع نمواا اقتصادياا يحقق نسبة  الجاري

األول  للعام  الماليأعلنتها الحكومة بنهاية الربع  التيلمؤشرات لكن ا، من العام الماضى
تضمنت ، ووهو ما يعنى أن المعدالت االقتصادية قد تجاوزت المتوقع %5.2بلغت  الحالي

ارتفاع ملحوظ فى البيانات األولية للنمو االقتصادى، نتيجة النمو المتحقق  المؤشرات
، والتشييد والبناء %50ال السياحة بنسبة بكافة القطاعات االقتصادية، خاصة فى مج

 .، واستخراجات الغاز والبترول%6.9، والصناعات التحويلية بنسبة %9.1بنسبة 
الصناعات التحويلية الغاز والبترول التجارة التشييد والبناء "القطاعات الستة الرئيسة، 

ن النمو م %80، ساهمت فى تحقيق نسبة "والزراعة واألنشطة العقارية والسياحة
، حيث تشكل نسبة مساهمة 2017/2018االقتصادى المتحقق خالل الربع األول من عام 
، يليها قطاع االستخراجات، والغاز %18.7قطاع الصناعة التحويلية فى نمو الناتج حوالى 

، ويالحظ مما %15ناء واألنشطة العقارية بنسبة ، وقطاع التشييد والب%11.2والبترول بـ 
فقط من النمو والذي نتج من تحسن  %15عة والزراعة ساهمتا في حدود سبق أن الصنا

القطاع السياحي في األساس، ثم قطاع االستخراج والذي بدأ في جذب االنتباه 
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االستثماري بعد اكتشافات الغاز، ثم كان قطاع التشييد الذي كان من الطبيعي تزايد معدل 
 .دارية الجديدةنموه بعد مشروعات الطرق الضخمة والعاصمة اإل

أزمة التوزيع وتساقط الثمار علي األغلبية الكاسحة من الشعب هي القضية األساسية 
وليس معدل النمو في حد ذاته، ولذلك توازي مع التصريح بتزايد معدل النمو تصريحات 
أخري تبشر بقرب تساقط الثمار في خالل عامية أو أكثر، ولكن أعتقد أنها لن تتساقط اال 

 .س حلقة أسبحت أكثر ضيقا منها في عهد مباركعلي رؤو

  :استهالك قطاعات الدولة من الكهرباءـ 3
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، حجم استهالك قطاعات الدولة من 

كان ترتيب القطاعات كما  الجاريالصادر فى نوفمبر  اإلحصائيالكهرباء، ووفقا للتقرير 
  :يلي

احتل قطاع الصناعة المركز األول من حيث ارتفاع كميات الكهرباء المستهلكة بعد  -
 .المنزلياالستهالك 

من إجمالى كمية الكهرباء المستهلكة خالل شهر  %26.6استحوذ قطاع الصناعة على  -
أغسطس الماضى، سبقه االستخدامات المنزلية للكهرباء والتى استحوذت على نسبة 

 .كمية المستهلكةمن إجمالى ال 42.4%
أشار الجهاز إلى أن إجمالى الكمية المستخدمة من الكهرباء خالل شهر أغسطس بلغ  -

ميجا كيلو وات، الفتا إلى  19.7ساعة، فيما بلغت الكمية المولدة  /ميجا كيلو وات 13.9
 :حجم استهالك قطاعات الدولة من الكهرباء فى شهر أغسطس، التى جاءت كالتالى

ة من إجمالى الكمي %42.4ساعة لالستخدامات المنزلية بنسبة  /يلو وات ك ميجا  5.9 • 
خالل  %46.5ميجا بنسبة  6.6المستخدمة من الكهرباء فى أغسطس الماضى، مقابل 

 .2016أغسطس 
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 بنسبة ميجا 3.5 مقابل ،%26.6 بنسبة الصناعة لقطاع ساعة / وات كيلو ميجا 3.7 •
 .2016 أغسطس خالل 24.7%

 13ساعة الستخدامات المرافق العامة وجهات حكومية بنسبة  /كيلو وات  ميجا 1.8 •
 .2016خالل أغسطس  % 12ميجا بنسبة  1.7، مقابل %

 ميجا 0.7 مقابل ،%5.8 بنسبة التجارية لالستخدامات ساعة / وات كيلو ميجا 0.8 •
 .2016 أغسطس خالل %4.9 بنسبة

، مقابل %4.3اعة والرى والصرف بنسبة الزر الستخدامات ساعة / وات كيلو ميجا 0.6 •
 .2016خالل أغسطس  %4.2ميجا بنسبة  0.6

 ميجا 1.1 مقابل ،%7.9 بنسبة أخرى جهات استخدامات ساعة / وات كيلو ميجا 1.1 •
 .2016 أغسطس خالل %7.7 بنسبة

وفى السياق ذاته، أشار جهاز اإلحصاء، إلى ارتفاع كمية الكهرباء المولدة خالل أغسطس 
ميجا كيلو وات فى  18.7ساعة، مقابل  /ميجا كيلو وات 19.7الماضى، حيث بلغت 

 .2016أغسطس 
خالل  ميجا 14.2ميجا كيلو وات، بعد أن بلغت  13.9فيما انخفضت الكميات المستهلكة لـ

١) شهر أغسطس من العام الماضى .) 
 

                                  
 ( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر املعهد املصري للدراسات1)


